
Statistikk 1: Normalfordeling

Kapittel 6.2 til og med 6.4 i ”Probability and Statistics for engineers and scientists, 9th Ed” av Walpole.

Hvorfor?

En av verdens mest vanlige antagelser er at noe er normalfordelt.
Superrelevant for eksamen. Trengs for hypotesetesting. Vanlig å bruke som tilnærmelse.

Utfordring 1: Eksperimentell m̊alefeil

Nevn 3 gode grunner til å bruke normalfordelingen til å modellere m̊alefeil (for eksempel n̊ar du gjør et fysisk
eksperiment).

Utfordring 2: Velg parametre

La X være normalfordelt X ∼ N (µ,σ2), hvor du kan velge µ og σ. Finn to parametre som sørger for at det
er minst 50% sannsynlighet at X ligger mellom 2 og 4.

Utfordring 3: Bruk tabell med standard normalfordeling.

La X være gaussisk (fordelt) med X ∼ N (4.2,0.32). Hva er

P (4 ≤X ≤ 5)?

Du skal bruke ’tabell og formler i statistikk’.

Intro til normalfordelingen
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Normalfordeling En 2-parameter familie av funksjoner fµ,σ(x)
[Fra før kjenner vi fa,b(x) = ax + b, familien av lineære funksjoner]

Skisse Tegn funksjonen for forskjellige vedier av µ og σ

Normalfordeling Baller som faller [youtube]

Normalfordeling Sum (eller gjennomsnitt) av mange forsøk [MatLab]

Graf Som en bjelle, en symmetrisk ås [Wikipedia]

Synonymer Normalfordelt = Gaussisk fordelt, Normalfordeling = Gaussfordeling

Ord Normal betyr ikke ”vanlig” [Wikipedia]

Anvendelse Hva betyr 4.2 ± 0.3?

Utfordring 1 Prøv selv først
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Normalfordelingen N(µ,σ)(x) som en kontinuerlig fordeling

Egenskap Integrerer den til 1? [Er den vanskelig å integrere?]

Egenskap Hva er gjennomsnittet? [Symmetri og substitusjon]

Egenskap Hva er variansen? [Vis for µ = 0 og σ = 1]

Egenskap Symmetrisk om hva ?

Egenskap Hvor fort synker den? [Fortere enn 1/x?] [Fortere enn e−10000x?]

Utfordring 2 Prøv selv først

Integrere Normalfordelingen for å finne sannsynligheter
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b

a

1

σ
√

2π
e−

1
2
(x−µ)2

σ2 dx = ??

Første metode Integrere analytisk (symbolsk): Feiler

Andre metode Integrere numerisk med dataprogram: Ja! (Men, ikke p̊a eksamen)

Tredje metode Integrere numerisk ved å sl̊a opp i tabell: Ja! (P̊a eksamen f̊ar vi ha med tabell)

Tredje metode Vi har 4 konstanter: a, b, µ, σ

Transformasjon Vi kan transformere X til standard normalfordeling Z ∼ N (0,12) ved

Z = X − µ
σ

Oppdeling Vi kan dele opp P (a <X < b) i P (X < b) − P (X < a)

Eksempel La X ∼ N (1,0.52), finn P (X < 0) ved å se p̊a wikipedia-figuren

Utfordring 3 Prøv selv først

Videre

Gjør selv! Example 6.7 og 6.8 p 182 [Applications of the Normal Distribution] Repetisjon av Utfordring 3.

Gjør selv! Example 6.6 p 181 [Using the Normal Curve in Reverse]

• Sentralgrenseteoremet

• Minste kvadraters metode (lineær regresjon)

• Undelig med normalfordelingen: N̊ar du modellerer kan du f̊a noen f̊a ekstreme hendelse som er umulige
[Negativ høyde] [Over 100%]

Ekstra

• Example 6.13 page 185
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